
สรุปการถอดบทเรียน  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

 

 
 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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ถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ประจําป 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อศูนย  บานสวนณัฐเกษตรอินทรีย (ศพก.เครือขาย) 
สินคาหลัก: ผกัและผลไมปลอดภัย 
สถานทีต้ั่ง 341/1 หมูที ่4 ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด: X : 553468  Y : 1560206 Zone 47  
แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อประธานศนูยเครือขาย :  นายณัฏฐพัชรกร   พานิชปฐม 
เบอรโทรศัพท:  061-6837460 
เทคโนโลยเีดนของศนูยเครือขาย  : การผลติเกษตรอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : ผลติพืชไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
หลักสูตรการเรียนรู :  1. การผลิตผักและผลไมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย     

      2. การผลติปุยหมัก – การผลิตนํ้าหมัก 
ฐานการเรียนรูที่ 1. การปลกูผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในโรงเรือน  แบบยกพ้ืน  ปลูกลงดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติปุยหมัก – นํ้าหมัก 

ฐานการเรียนรูที่ 3. โรงคัดบรรจุภัณฑและแปรรูปตามมาตรฐาน GMP 

แปลงเรียนรู  
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2. ประเด็นการถอดบทเรยีน : เกษตรปลอดภัย 

2.1. แรงจูงใจในการดําเนินการตามประเด็นการถอดบทเรียน 

เจาของศูนยเรียนรู “บานสวนณัฐเกษตรอินทรีย” เปนเกษตรกรรุนใหม และมีแนบคิดการทํา

การเกษตรแบบประยุกตกับเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือสรางรายไดที่มั่นคงและย่ังยืน ต้ังแตการผลิตจนถึงการตลาด 

แบบครบวงจร  

โดยพ้ืนเพเปนลูกหลานเกษตรกรโดยกําเนิด มีความผูกพันธุกับการเกษตรถึงจบการศึกษาดาน

วิศวกรรมโยธา แตมีความสนใจในเรื่องพืชพรรณ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชอบศึกษาหาความรูเรื่อง

การเกษตรใหมๆ ในชวงการทํางานประจําในสายงานวิศวกรรม กับบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ไดทราบขาวเรื่อง

การอบรมชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนสูเศรษฐกิจพอเพียงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย

รายการวิทยุกองทัพบกพบประชาชน เกิดความสนใจและไดเขาอบรมโครงการดังกลาว ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะเรื่องจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ(EM)ใชในครัวเรือนและการเกษตร จึงนําความรูที่ไดมาทดลองใชใน

ครัวเรือน เชนผักสวนครัวไดผลดี จึงทดลองกับพืชไรที่ทางครอบครัวทําอยู เชนขาวโพดอาหารสัตวและมัน

สําปะหลัง แตยังไมไดผลดีเทาที่ควร ซึ่งมารูภายหลังคือเน่ืองจากปญหาดินเสื่อมโทรม เมื่อเห็นปญหาแลวจึง

เริ่มหันมาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางจริงจัง โดยเริ่มปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสานไว

บริโภคในครัวเรือน ปลูกกลวยสรางความชุมช้ืนและพืชบํารุงดิน ไดผลเปนที่นาพอใจ คือเหลือแบงปน เหลือ

ขาย เกิดความมั่นใจในแนวทาง จึงไดลาออกจากงานประจํา ชวงเวลา 8 ปในสายงานวิศวกรรมไดนําความรู

และประสบการณในการทํางานมาประยุกตใชในการเกษตร เชนการคํานวณออกแบบระบบนํ้าในแปลงเกษตร 

การออกแบบโรงเรือนปลูกพืชผัก การวางแผนงาน การตลาด การบริหารจัดการ การติดตอประสานงานกับ

หนวยงานตาง ๆ การเปนผูนํา ตัวแทน ใหกลุมเกษตรกร การเขาถึง การเขาใจเกษตรกร เขาใจแรงงาน จนเริ่ม

พัฒนาขึ้นตามลําดับตรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปจจุบัน 
 

2.2. วิธีการดําเนนิงาน 

อาชีพเกษตรกรมีความสําคัญอันดับตน ดานปจจัย 4 เพราะเปนผูผลิต อยูตนทาง ตนนํ้า ซึ่งมีหลักการ

เหมือนงานวิศวกรรม คือ 

ดานวิศวกรรมโยธา ดานเกษตรกรรม 

- ฐานราก ออกแบบตามสภาพดิน(ภูมิประเทศ) - ตองรูจักดินกอนปลูกพืช 

- สภาพอากาศ ฤดูกาลมีผลกบัแผนงานกอสราง - ปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

- วัสดุตรงตามมาตรฐาน โครงสรางจึงแข็งแรงปลอดภัย - ดินดี ปุยดี เมล็ดพันธุดี พืชแข็งแรงไมมสีารเคมี ตกคาง 

- มแีผนงาน การบริหาร จัดการที่ดี  

  จึงเสร็จตามเปาหมาย 

- ตองใชความรู ประสบการณหลายดาน 

  วางแผนการปลูก ใหเพียงพอกับความตองการ 

- มีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอ - มแีหลงเงินทนุและเงินหมุนเวียนที่ดี 

- งานกอสรางสามารถเรงรัด  

  ควบคุมใหเสร็จตรงตามเปาหมายได 

- งานเกษตรกรรมไมสามารถเรงรัด  

  ควบคุมผลผลิตใหออกตามเปาหมายได 
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โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหสินคาเกษตรปลอดภัย ดังนี้ 

1. ในการทําการเกษตรกรรม เกษตรกรตองรู และเขาใจตนเองกอน วามีความชํานาญพืชชนิดใด

กอนใหปลูกชนิดน้ันเปนพืชหลัก คัดเลือกเมล็ดพันธที่ดี ไมคลุกสารเคมี ไมตัดตอพันธุกรรม สามารถเก็บเมล็ด

พันธุปลูกตอได เลือกปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

2. เตรียมแปลงปลูก โดยไถกลบวัชพืช ใสปุยหมักลองพ้ืน ฉีดโฮโมนไลแมลงหรือสารชีวภัณฑ 

กําจัดแมลงใตดิน แลวพักดินไวประมาณ 3-7 วัน เพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องโรคและแมลง ตามความเหมาะสม 

3. ระหวางรอพักดินใหเพาะเมล็ดพันธุในถาดหลุม เพ่ือสามารถประมาณการผลผลิต ลดตนทุน   

การผลิต และการจัดการแปลงที่ดี    

4. เพ่ือใชพ้ืนที่และนํ้าใหคุมคามากที่สุดควรปลูกผักอยางนอย 3 ชนิดในแปลงเดียวกันเพ่ือความ

เกื้อกูลกัน การเก็บเกี่ยวตางกัน รายวัน รายอาทิตย รายเดือน การใชธาตุอาหารตางกัน เชน ผักบุงจีนผักคะนา 

ปลูกรวมกับพริกขี้หนู โดยปลูกเปนแถวในรองเดียวกัน  

5. หลังปลูกพืช คอยรดนํ้าใหปุยอินทรียตามชวงอายุของพืชน้ันๆ ฉีดโฮโมนสมุนไพรไลแมลงหรือ

สารชีวภัณฑ เปนระยะ เนนในชวงอากาศเปลี่ยนแปลง ฉีดพนดวยนํ้าปูนใสและไตรโคเดอรมา ชวยปองกันโรค

พืชตาง ๆ 

6. เก็บเก่ียวผลผลิต ตามอายุพืช เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ คัดแยกขนาดตามการนําไปใช

อุปโภค บริโภค สวนที่มีตําหนิ ตกเกรด นําไปแปรรูปตอไป หรือเปนอาหารสัตวเลี้ยงในฟารม  

ซึ่งหลักการปฏิบัติตามกระบวนการเกษตรอินทรีย มีดังน้ี 

1. พ้ืนที่ในการทําเกษตรตองไมมีความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมีรอบดานหรือตองมีแนวกัน

ชนที่แนนหนา ชัดเจน 

2. เลือกใชเมล็ดพันธุที่ดี ไมคลุกสารเคมี ไมตัดตอพันธุกรรม เลือกปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

3. ใชรถไถพรวนขนาดเล็กในการเตรียมแปลงปลูก 

4. เพาะกลาในถาดหลุมกอน เพ่ือสามารถประมาณการผลผลิตได ลดความเสี่ยงเรื่องโรคและแมลง 

5. ใชวัชพืช เศษวัสดุ ผลผลิตที่คัดทิ้ง มาทําปุยหมักบํารุงดิน รวมถึงสมุนไพรที่มีในทองถิ่นมาหมัก

เปนโฮโมนควบคุม โรคและแมลงศัตรูพืช 

6. ปุยคอกที่นํามาจากนอกฟารมตองผานขอกําหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยหรือ

เทียบเทาและตองนํามาหมักกอนนําไปใชในแปลงเกษตร 

7. ปจจัยการผลิต วัตถุดิบ ตางๆ ตองสามารถสืบคนแหลงที่มาไดชัดเจน 

8. ตองมีการจดบันทึกกิจกรรมในแปลง โดยละเอียด สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

9. ตองทําบัญชีครัวเรือน บันทึกการขาย รายรับ รายจาย ตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ

ยอนกลับ และวางแผน บริหาร จัดการ สรางประโยชนแกเกษตรกร 
 

2.3. ภาคีเครือขายที่สนบัสนุนการทํางาน 
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  - หนวยงานภาครัฐ กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด ให

การสนับสนุนเรื่ององคความรู  ปจจัยการผลิตตาง ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ  การเช่ือมโยงตลาดระหวางกันในกลุม

ตลาดเกษตรกร ตลาดประชารัฐ การสงเสรมิการรวมกลุมเครือขายระดับอําเภอ ระดับจังหวัด เปนตน 

  - สถาบันการศึกษา 

  มหาวิทยาเกษตรศาสตร กําแพงแสน ใหองคความรูเรื่องตัวห้ํา ตัวเบียน การใชรวมถึงการ

ผลิตและการเพาะเลี้ยงดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใหการสนับสนุนเรื่องการตรวจวิเคราะหปุยหมัก วาสตูรที่

ผลิตอยูน้ัน มีธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืชอยูเทาไร 

 

 

  - เครือขาย ศพก.  

บานสวนณัฐเกษตรทรีย เปนศูนย ศพก.แหงหน่ึง ที่ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู 

แปลงเรียนรู เชน ปานฐานเรียนรู ปายองคความรูตาง ๆ ของศูนยฯ และบรรจุภัณฑ 

  - เจาของศูนยฯ มีการเขารวมเครือขาย YSF จังหวัดกาญจนบุรี และ เครือขายระดับเขต 

2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

   ไดเห็นเกษตรกรไทยทําการเกษตรอยางถูกวิธี ปลอดภัยแกตนเอง ครอบครัว และผูบริโภค 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมมีหน้ีสิน มีศีลธรรม สรางความมั่นคงดานอาหาร นํามาซึ่งความรักและสามัคคี           

ในประเทศชาติและครอบครัว ตนเอง ญาติ เพ่ือน ตองมีความสุขกาย สบายใจ แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย

ตาง ๆ ปลูกพืชทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกเอง ขายเอง ชีวิตเลือกได 

2.5 เปาหมายการพัฒนาลาํดับถัดไป 

    เปาหมายในการพัฒนาตอไป คือการทําเกษตรครบวงจร มีเมล็ดพัน ใชในกลุม ทําปุยหมกั 

การตลาดที่มั่นคง หลังจากทําโรงบรรจุ ผลิตภัณฑ มีมาตรฐาน แลวจะสงโมเดิรนเทรด รวมถึงการแปรรูป เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต 
 

2.6 ปจจัยความสาํเร็จ 

  ใจรัก มุงมัน ขยัน อดทน มีเครือขายที่ดี  
 

2.7 สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

การเปนศูนยเรียนรูเครือขายดานการเกษตร แหงหน่ึงของอําเภอเมืองกาญจนบุรี เปนการชัก

จูง และมผีูมาศึกษาดูงานเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเขาถึงปจัยยการผลิตหรือโครงการที่ภาครัฐใหการสนับสนุน 

2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

ปญหา เมล็ดพันธุพืชไมมีคุณภาพ (บางครั้ง บางชนิด) ถาเรามีพันธุที่สามรถขยายเองได คุม

คุณภาพไดก็จะดี  
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การแกไข หาแหลงผลิตพันุพืชทีมีคุณภาพ และตองสามารถขยายพันธุตอไดดวยตนเอง 

รวมถึงการสรางองคความรูใหสมาชิกสามารถผลิตพันธุไดเอง 

ทั้งน้ี ตองมีการวางแผนการผลิต การวางผังแปลง ซึ่งจะชวยลดปญหาในการจัดการผลติ

ไดมากย่ิงขึ้น หากผลผลิตเหลือจากการขายสด แกโดยแปรูป 

2.9 การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 

สรางเครือขายในชุมชน หมูบานตนเอง เพ่ือชวยเรื่องการผลิต ดวยพ้ืนที่ที่มีความจํากัด ไม

สามารถผลิตพืชไดทุกชนิดตามความตองการของตลาด หากมีเครือขายในชุมชนจะสามารถชวยเรื่องการผลิต

สงไดตามความตองการของตลาด อีกทั้งเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนอีกดวย  
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รูปภาพกิจกรรม 

 

ประชุมโดยใชแอปพิเคชั่นไลนกันทุกเดือน นัดประชุมที่ทาํการวิสาหกิจชุมชนฯ ทุกๆ 3 เดือน 

   

เศษวัสดุในแปลงนาํมาทาํปุยหมัก ใชในกลุม 
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รวบรวมผลผลิตของกลุมสง เขาโรงพยาบาล 

 

ตูอบดวยหลอดไฟฟา 

เพิ่มมูลคา ผัก  ผลไม  สมุนไพร ตางๆ 
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ฝก อบรม หาความรูเพิ่มเติม จากหนวยงานตางๆ 

    

เปนแหลงเรียนรู ศึกษา ความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรีย และเชื่อมโยงเครือขายตางๆ 

   

แปรรูปเห็ดตางๆ 

   

แปรรูปสมุนไพรตางๆ 
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ไดรับการรับรองจากผูวาราชการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

   

 


